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OUTRUP VANDVÆRK afholdt generalforsamling d. 17. 

marts 2020. 
 
Outrup Vandværk afholdt tirsdag aften generalforsamling på Hotel Outrup. 
 

Generalforsamlingen gennemførtes som planlagt, hvor aftenens vigtigste punkt 
var behandling af bestyrelsens forslag til udtrædelse af den økonomiske regulering 

i henhold til Vandsektorloven. Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at ud-
træde.  
 

Da 2/3 af medllemmerne ikke var mødt er allerede indkaldt til ekstraordinær ge-
neralforsamling d. 31. marts 2020. En flertalsbeslutning her kan effektuere be-

slutningen om udtræden, såfremt dette meddeles Konkurrencestyrelsen inden d. 
31. marts kl. 24.00.  
 

Den umiddelbare omkostning i forhold til ”den økonomiske regulering” har de se-
neste 3 år i gennemsnit udgjort 63.000 kr./år, hvilket absolut ikke har givet 

Outrup Vandværk eller forbrugerne noget som helst.  
 
Den økonomiske regulering af drift og vedligehold kræver i dag løbende opdate-

ring i det økonomiske grundlag ”Polka” med fastsatte levetider med afskrivningsti-
der på op til 75 år. Dette grundlag er gennemgående urealistisk i forhold til reelle 

driftsforhold, samtidig med, at det ikke er muligt at opnå belåning for tilsvarende 
perioder.  
 

Den økonomiske regulering har siden 2010 har kostet Outrup Vandværks forbru-
gere mere end 800.000 kr. foruden en del tid for bestyrelsen for at opfylde de 

gældende bureaukratiske regler. 
 
Efter udtræden vil Bestyrelsen fremover kunne fokusere på at drive et vandværk 

og levere rent vand til en lavere pris. Herudover kan drift og anlægsopgaver indgå 
i en bedre balance i forhold til finansiering mellem lån og opsparede midler og de 

faktiske levetider for vandværkets anlægsdele. 
 

Udtræden letter ikke kun arbejde for vandværkets bestyrelse, men giver også 
mindre arbejde for ekstern revisor samt Forsyningssekretariatet. 
 

Generalforsamlingen blev afholdt idet de fremmødte 7 personer ikke fandt, at af-
lysning eller udsættelse ville forandre den vigtige beslutning, selv om der nok kan 

rejses tvivl om, hvor vidt alle, der kunne have ønsket det, herved fik mulighed for 
at deltage. Der foreligger ikke svar fra Konkurrencestyrelsen om, hvor vidt den 
fastlagte tidsfrist inden 1. april udsættes.  



 
Eventuelle spørgsmål vedr. pressemeddelelsen kan ske til  

 
Flemming Davidsen, tlf.: 40 20 88 08 


